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 Till: Skolans personal  
 

Nordenbergsskolans ANDT-policy 
 

Om misstänkt missbruk av Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak 

 

 

          

 

Steg 1 Oro – samtal - bekymringssamtal 

 

Personal på skolan (tex klassföreståndare) har av någon anledning blivit orolig att 

elev nyttjar droger. 

Orolig personal pratar då med eleven, om personalen vill ha med person från 

Elevhälsoteamet (EHT) är det möjligt. 

Om oro kvarstår efter samtalet genomförs ett ”bekymringssamtal” efter att tillstånd 

inhämtats från elev samt (då denne är under 18 år) vårdnadshavare. 

Samtalet innebär att personal från socialtjänsten (Fokusgruppen) inbjuds 

tillsammans med elev (och vårdnadshavare). 

Den personal på skolan som känner oron alternativt person från EHT är 

samtalsledare vid bekymringssamtalet. 

Vid detta samtal förser skolan aktuell familj med blankett för begäran om tillstånd 

för informationsutbyte mellan socialtjänst och skola. (Blankett för samtycke - se 

bilaga 1.) 

Detta samtal innebär inte att anmälan görs från skolan. 

Gå vidare till steg 2 eller steg 4 om oro kvarstår. 

 

oro/misstanke 

 

samtal 

 

“bekymringssamtal” 

 

 

 

 

blankett för samtycke 

 

inte lika med 
anmälan 

nästa steg? 

Steg 2 Anmäl till rektor 

 

Om ovannämnda bekymringssamtal inte leder till någon positiv respons från elev 

eller vårdnadshavare och personalens misstankar om användning av droger 

kvarstår, anmäls misstankarna till rektor. 

Misstanke om användning av droger anmäls skriftligt till rektor på blanketten 

”Incidentrapport”. 

Vid akuta situationer kan en första muntlig anmälan göras. 

Gå vidare till steg 3 eller steg 4 om oro kvarstår. 

 

 

anmälan till rektor  

 

skriftlig 
incidentrapport 

 

nästa steg? 

Steg 4 Steg 2 

Steg 1 Elevvårdsgruppen: Kerstin Tjernlund, 

Daniel Stjernquist, Wenche Hermansen, 

Tiina Pettersson, Helen Wåhlin,  

Annika Appelros, Eva Björklund,  

Jane Haugaard, Cecilia Bording 

Steg 3 Fokusgruppen: Izabella Szabo, 

Romulus Andrea 
Steg 5 
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Steg 3 Rådfråga EHT och Socialen 

 

Rektor samråder med aktuell personal inom elevvårdsgruppen och gör en planering 

av vem som gör vad. 

Här kan man vid tveksamheter kontakta socialtjänsten för rådgivning utifrån att 

ärendet beskrivs avidentifierat. 

Gå vidare till steg 4 om oro kvarstår. 

 

 

samråd i EHT 

 

rådfråga soc. 

nästa steg? 

Steg 4 Drogtest och anmälan 

 

Om misstanken kvarstår tillämpas följande rutiner/planering kring ärendet: 

1. Kontakt tas med socialtjänsten för att förbereda den på att vid lämplig 

tidpunkt ta emot en ungdom, eventuellt tillsammans med vårdnadshavare, 

för att genomföra drogtest. Ärendet är fortfarande avidentifierat. 

2. Elev samt, för omyndig elev, vårdnadshavare kallas till skolan för 

delgivning av misstankar angående användning av droger. 

3. Framkommer i kontakten önskemål från elevens/vårdnadshavarens sida om 

att ansöka om hjälp mot användning av droger, kan skolan förmedla 

kontakter med aktuella tjänstemän i missbruksfrågor på socialtjänsten 

(Izabela Szabo, tel 0454-93085, 0709-435 156). 

4. Eleven erbjuds också att besöka socialtjänsten för att genomgå drogtest. 

Vid elevens positiva inställning till detta, kontaktas socialtjänsten med 

namnuppgifter angående den elev som ska testas samt överenskommes när 

i tid detta ska ske. Målet är alltid att detta görs i direkt anslutning till 

skolkontakten. 

5. Skolpersonalen efterhör alltid om skolan får delges provresultatet på 

drogtestet från socialtjänsten. 

6. Intar elev/vårdnadshavare en avvisande inställning till att söka hjälp eller 

till att genomgå drogtest, görs en skriftlig anmälan till socialtjänsten enligt 

Socialtjänstlagen (lagtext – se nedan) angående befarat missbruk av droger. 

(Blankett för anmälan– se bilaga 2.) 

7. Rektor ansvarar för att en träff med berörd elev och vårdnadshavare sker 

för uppföljning efter 1 – 2 veckor.  Rektor beslutar vilken personal från 

skolan som deltar tillsammans med aktuell elev och vårdnadshavare. 

 

misstanke kvarstår 

 

kontakta 
socialtjänsten och 

boka tid  

 

delge misstankar  

 

erbjud hjälp 

 

 

erbjud drogtest 

 

delge skolan 
resultatet 

 

eleven vill ej testas  

→ anmäl till soc 

 

Uppföljning 

Steg 5 Fortsatt misstanke om droganvändning 

 

Under bekymringssamtal då skolan har starka misstankar om 
droganvändning och eleven avvisar drogtester 

1. Skolan anmäler misstanken till polisen 

 

Drogpåverkad elev i skolan 

1. Skolan anmäler till polisen och socialen 

2. Eleven ska avvisas från skolan, för omyndig elev efter kontakt med 

vårdnadshavare 

3. Rektor kallar till elevvårdsmöte, enligt steg 4 

Informera rektor 

 

Fortsatt misstanke 
kvarstår 

kontakta polisen  

 

drogpåverkad elev 

kontakta polisen 

avvisa 
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Forts. 
Steg 5 Fortsatt misstanke på om droganvändning 

 

Alkoholpåverkad elev 

1. Skolan anmäler till socialen. 

2. Eleven ska avvisas från skolan, för omyndig elev efter kontakt med 

vårdnadshavare. 

 

Misstanke om försäljning av droger och alkohol 

1. Skolledning och elevhälsan kontaktas 

2. Skolan gör en polisanmälan 

3. Anmälan görs till socialtjänsten 

4. För omyndig elev kontaktas vårdnadshavare. 

 

Om missbruk fortsätter trots insatt behandling av socialtjänsten 

1. Skolan tillämpar skollagen 5 kap. Trygghet och studiero, §17-21 

vilket innebär att eleven avstängs interimistiskt 

2. Utbildningsnämned informeras och tar ytterligare beslut i ärendet 

Informera rektor 

 

alkoholpåverkad elev 

kontakta socialen 

avvisa 

 
 

misstanke om 
försäljning 

 

kotankta polisen 

 

 

Fortsatt missbruk 

Skollagen 

 

Avstägning 

Gällande anmälningsplikt 

 

Det är viktigt att observera att all pedagogisk personal och 
elevvårdspersonal har anmälningsplikt enligt nedanstående paragraf vid 
misstankar om att ungdomar far illa. 

Då enskild personal anmäler någon elev till socialtjänsten enligt 
ovanstående ska alltid skolledningen informeras om denna åtgärd. 

anmälningsplikt 

 

all pedagogisk och 
elevvårdspersonal 

 

Meddela rektor 

 

 
Vad säger lagen? 
 

Utdrag från: Socialtjänstlag (2001:453) 

 
14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 

1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa 

till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och 

ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos 

sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område ... 

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma är skyldiga att lämna socialnämnden alla 

uppgifter  som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd. 
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Bilaga 1 
 

 

Samtycke till informationsutbyte  

 
Ort och datum:…………………………………………………………………………… 

 

Elevens namn:……………………………………………………………….……………  

  

Elevens personnummer:……………………………………………………..……………  

 

Samtycket gäller:………………………………………………………………………… 

 
Mitt samtycke gäller endast information som behövs för att de samverkande myndigheterna på bästa sätt 

skall kunna hjälpa mitt barn.  

 

Jag samtycker till att skolan får samverka kring mitt barns behov med (kryssa för):  

□ Socialtjänsten 

Ev. kontaktperson och telefonnummer:………………………………………… 

 

□ Barn och –ungdomspsykiatrin (BUP) 

Ev. kontaktperson och telefonnummer:………………………………………… 

 

□ Vuxenpsykiatrin 

Ev. kontaktperson och telefonnummer:………………………………………… 

 

□ Polisen 

Ev. kontaktperson och telefonnummer:………………………………………… 

 

□ Övriga:………………………………………………………………………………...  

 

Ev. kontaktperson och telefonnummer:………………………………………… 

 

□ Övriga:………………………………………………………………………………...  

 

Ev. kontaktperson och telefonnummer:………………………………………… 

 

 

Jag medger att dessa myndigheter får utbyta information om mitt barn utan hinder av sekretess.  

Samtycket gäller tills något annat överenskommes. 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:………………………………………………..………….. 

 

Namnförtydligande:………………………………………………………….…………..   

 

Vårdnadshavares underskrift:………………………………………………..………….. 

 

Namnförtydligande:……………………………………………………….....…………..   
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Bilaga 2 

Anmälan enligt Socialtjänstlagen kap 14 § 1 2:a st 

 
Namn: __________________________  Personnummer: _____________________  
 

 

Adress: _________________________  Telefon: ____________________________  

 

Vårdnadshavare 1 

 

Namn: ______________________________________________________________  
 

 

Adress: _____________________________________________________________  
 

 

Telefon: _________________________  

 

Vårdnadshavare 2 

 

Namn: ______________________________________________________________  
 

 

Adress: _____________________________________________________________  
 

 

Telefon: _________________________  

 

 

Anledning till anmälan: 

 

 

 

Anmälare 
 

Ort och datum: ______________________________________________________   

 

________________________________  ___________________________________  
 Namn Befattning 


